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หมายเหตุ สารบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
5 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
6 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่า และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
8 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
9 หุน้กู ้
10 ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
11 ภาษีเงินได ้
12 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
13 เงินปันผล 
14 เคร่ืองมือทางการเงิน 
15 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
16 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
17 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
18 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 

 
1 ข้อมูลทั่วไป 

 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้ งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยู ่
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2533  
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งงวดไดแ้ก่ กลุ่มจิราธิวฒัน ์(ถือหุน้ร้อยละ 64.3) 
 
บริษทัและบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจโรงแรม รับบริหารโรงแรม และธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

 
2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง                        
งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558                      
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
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นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน                            
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ทุกฉบบั
มาถือปฏิบติั การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั
หรือบริษทั 

 
(ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 
(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 
ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารต้องใช้วิจารณญาณ                         
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวน
เงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการ
บญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการ
จดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 

(ง) การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 
กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินได้ประเมินหลักฐานท่ีได้มาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนข้อสรุปเก่ียวกับการวดัมูลค่ารวมถึงการจัด
ระดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
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ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 
เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ได้มาจากราคา) 
ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสงัเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
สงัเกตได)้ 

 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 
3 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่ม
บริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือ
กิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
หรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็น
กิจการ 
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ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อย และบริษทัร่วม ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 และ 6 ส าหรับความสัมพนัธ์
กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี  

 
 ประเทศที่

จดัตั้ง 
 

ช่ือกจิการ /สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ผูบ้ริหารส าคญั  บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบในการวางแผน 

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ งน้ี  รวมถึงกรรมการของ     
กลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั หา้งเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เพาเวอร์บาย จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เซ็นทรัลเวิลด ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เตียง จิราธิวฒัน ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอเอพีซี (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 
รายการ                นโยบายการก าหนดราคา 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อิงตามอตัราดอกเบ้ียธนาคาร 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดจ้ากการค ้าประกนัเงินกู ้ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ ตามการประกาศการจ่ายเงินปันผล 
ค่าบริหารจดัการ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายอ่ืน ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการอ่ืน ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถิุนำยน 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ค่าเช่ารับ -  -  1,035  2,242 
ดอกเบ้ียรับ -  -  27,178  33,049 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ -  -  93,857  102,883 
รายไดจ้ากการค ้าประกนัเงินกู ้ -  -  5,878  4,638 
เงินปันผลรับ -  -  47,324  47,324 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  2,557  8,503 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  661  661 
ค่าเช่าจ่าย -  -  2,237  2,536 
        

บริษทัร่วม        
ค่าเช่ารับ 24,980  24,663  12,549  12,591 
เงินปันผลรับ 12,813  12,975  12,813  12,975 
ค่าเช่าจ่าย 32,680  32,008  -  - 
        

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ค่าเช่ารับ 3,570  3,570  -  - 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 1,112  1,858  -  - 
รายไดอ่ื้น 4,568  6,700  -  - 
ค่าเช่าจ่าย 39,965  36,570  30,045  25,973 
ค่าไฟฟ้า 9,372  10,670  9,372  10,670 
ค่าบริหารจดัการ 7,675  7,431  3,307  1,500 
ค่าบริการอ่ืน 3,552  3,627  -  - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ค่าเช่ารับ -  -  2,704  4,605 
ดอกเบ้ียรับ -  -  62,051  67,414 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ -  -  224,236  242,289 
รายไดจ้ากการค ้าประกนัเงินกู ้ -  -  11,558  9,191 
เงินปันผลรับ -  -  47,324  67,324 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  6,571  16,471 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  1,323  1,323 
ค่าเช่าจ่าย -  -  4,474  5,073 
        

บริษทัร่วม        
ค่าเช่ารับ 49,823  49,754  24,960  25,183 
เงินปันผลรับ 12,813  12,975  12,813  12,975 
ค่าเช่าจ่าย 94,053  85,605  -  - 
        

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ค่าเช่ารับ 7,140  7,140  -  - 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 4,270  6,431  -  - 
รายไดอ่ื้น 10,073  12,311  -  - 
ค่าเช่าจ่าย 78,522  72,023  58,682  53,028 
ค่าไฟฟ้า 18,981  20,843  18,981  20,843 
ค่าบริหารจดัการ 15,350  14,861  6,615  3,000 
ค่าบริการอ่ืน 8,073  7,353  -  - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถิุนำยน 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
  ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 19,386  16,505  19,386  16,505 
  ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 713  290  713  290 
 รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 20,099  16,795  20,099  16,795 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
  ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 39,454  33,435  39,454  33,435 
  ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,426  579  1,426  579 
 รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 40,880  34,014  40,880  34,014 

 
ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558  มีดงัน้ี 

 
ลกูหน้ีกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  74,821  68,049 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 86,389  64,183  1,323  8,240 
รวม 86,389  64,183  76,144  76,289 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  อตัราดอกเบีย้ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559 2558 2559  2558  2559  2558 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน          
บริษทัยอ่ย 3.50 - 4.15 4.15 -  -  835,900  597,200 
          

เงินให้กู้ยมืระยะยำว          

บริษทัยอ่ย 3.00 - 4.15 3.00 - 4.15 -  -  2,164,470  2,820,690 
          

รวม   -  -  3,000,370  3,417,890 

 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 
2558 มีดงัน้ี 
 

 

เงินให้กู้ยมืแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  3,417,890  3,513,700 
เพ่ิมข้ึน -  -  2,513,870  818,882 
ลดลง -  -  (2,931,390)  (1,239,182) 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน -  -  3,000,370  3,093,400 

 

เจ้ำหนี้กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  3,147  2,706 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37,844  50,458  4,131  3,438 
รวม 37,844  50,458  7,278  6,144 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ยมืจำกบุคคลหรือกจิกำร อตัราดอกเบีย้ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ที่เกีย่วข้องกนั   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559  2558  2559  2558 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะส้ัน          
บริษทัยอ่ย 2.00 - 4.15 3.00 - 4.15 -  -  394,100  661,900 
บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.00 3.00 64,747  66,860  -  - 
รวม   64,747  66,860  394,100  661,900 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 
เงินกู้ยมืจำกบุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน        
บริษทัย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  661,900  716,300 
เพ่ิมข้ึน -  -  258,450  1,873,490 
ลดลง -  -  (526,250)  (1,346,800) 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน -  -  394,100  1,242,990 

        
บุคคลอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 66,860  61,069  -  - 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (2,113)  4,739  -  - 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 64,747  65,808  -  - 

        
        
        
        
        



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ยมืจำกบุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
รวมเงินกู้ยมืจำกบุคคลหรือกจิกำรที่        
   เกีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 66,860  61,069  661,900  716,300 
เพ่ิมข้ึน -  -  258,450  1,873,490 
ลดลง -  -  (526,250)  (1,346,800) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (2,113)  4,739  -  - 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 64,747  65,808  394,100  1,242,990 

 

สัญญำส ำคัญที่ท ำกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

ก) สัญญาเช่าระยะยาว 
 
บริษทั 
 

1) โครงการโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ 
 
ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาต่างตอบแทนระหวา่งบริษทักบั บริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จ ากดั (“CID”) ซ่ึงท าสญัญา
เช่าท่ีดินระยะยาวกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริษทัไดรั้บสิทธิในการก่อสร้างอาคารโรงแรมบนท่ีดินท่ี
เช่าช่วงจาก CID และสามารถด าเนินกิจการโรงแรมเพ่ือประโยชนข์องบริษทัจนถึงวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2551 สญัญาน้ีต่อ
อายไุดอี้กคร้ังละ 10 ปี 
 
เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2551 ซ่ึงเป็นวนัครบก าหนดของสัญญาต่างตอบแทนดงักล่าว บริษทัตอ้งโอนส่ิงปลูกสร้างบน
ท่ีดินท่ีเช่าช่วง ส่วนติดตั้ งและปรับปรุง รวมถึงอุปกรณ์บางส่วนให้แก่ รฟท. ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วนัครบ
ก าหนดสญัญาเป็นจ านวน 23.9 ลา้นบาท เป็นผลใหบ้ริษทัมีขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยใ์นจ านวนเดียวกนั 
 
เม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2551 บริษทัไดรั้บแจง้จาก CID ว่า CID ไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารฉบบัใหม่ โดยมี
ระยะเวลาการเช่า 20 ปีกบั รฟท. แลว้ ดงันั้น บริษทัจึงไดเ้ขา้ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงกบั CID เพ่ือรักษาสิทธิและ
ยืนยนัการใชสิ้ทธิในการเขา้ท าสญัญาเช่าช่วงใหม่กบั CID โดย CID ไดแ้จง้ใหบ้ริษทัจ่ายเงินประกนัสิทธิการเช่าท่ีดิน
และอาคารโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จ านวน 95 ลา้นบาท ในวนัท่ี CID เขา้ท าสญัญาเช่ากบั รฟท. 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

28 

ในปี  2552 บริษทัท าสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์น ซ่ึงประกอบดว้ย อาคารโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด ์กรุงเทพฯ 
(เดิมช่ือ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว) และส่วนปรับปรุงอาคารโรงแรม พร้อมทั้งทรัพยสิ์นครุภณัฑ ์กบั CID 
(“ผูใ้ห้เช่าช่วง”) เป็นระยะเวลา 20 ปี และจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 18 ธันวาคม 2571 บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบ
แทนการไดสิ้ทธิเช่าช่วงและค่าเช่าส าหรับการเช่าช่วงสินทรัพยร์ายปีใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงตลอดอายุสัญญาเช่าเป็นจ านวน
เงินรวม 2,556 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าเช่าครุภณัฑใ์หแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงตลอดอายสุัญญาเช่าเป็นจ านวน
เงินรวม 31 ลา้นบาท โดยบริษทับนัทึกค่าเช่าครุภณัฑเ์ป็นสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน   

 
ทรัพยสิ์นท่ีเช่าท่ีบริษทัไดด้ าเนินการบูรณะพฒันา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง แกไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมหรือสร้าง
ทดแทนทรัพย์สินเดิมตามสัญญาน้ี ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ รฟท. ทันทีท่ีมีการด าเนินการดังกล่าวแลว้เสร็จ 
นอกจากน้ี บริษทัตอ้งส่งมอบครุภณัฑท่ี์เช่าตามรายการในสญัญาเช่าใหแ้ก่ รฟท. เม่ือส้ินสุดสัญญาเช่าตามสภาพตาม
สมควรและอายกุารใชง้านในขณะนั้น 
 
บริษทัย่อย 
 

2) โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย 
 
สัญญาระหว่างบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กับกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
 
เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2551 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาต่างๆ                     
ท่ีเก่ียวกบัท่ีดิน และอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย (ช่ือเดิมคือ โรงแรมเซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท) 
กบักองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“CTARAF”) โดยมีสาระส าคญั
ต่อไปน้ี 
 
1  บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จ ากดั (“CSBR”) ไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดินกบั CTARAF เพ่ือให้ CTARAF เช่า

ท่ีดินเป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีคู่สัญญาไดน้ าสัญญาเช่าไปจดทะเบียนการเช่า (วนัท่ี 26 กนัยายน 
2551) ทั้งน้ี CTARAF ตกลงช าระค่าเช่าท่ีดินเป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,500 ลา้นบาท โดยช าระทั้งจ านวนในวนัจด
ทะเบียนการเช่า CSBR บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ของบริษทัยอ่ย และทยอยตดับญัชีเป็นรายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2559 รายไดรั้บล่วงหน้ารอการตดับัญชีมีจ านวน 1,111.8 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 1,136.7 ล้านบาท)    
ในงบการเงินรวม 
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2  บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) (“CPH”) ไดท้ าสัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้างโรงแรมเซ็นทารา
แกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั CTARAF เพ่ือให ้CTARAF 
เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีคู่สญัญาไดน้ าสญัญาเช่าไปจดทะเบียนการเช่า (วนัท่ี 26 กนัยายน 2551) 
ทั้ งน้ี CTARAF ตกลงช าระค่าเช่าอาคารเป็นจ านวนทั้ งส้ิน 1,510 ล้านบาท โดยช าระทั้ งจ านวนในวนัจด
ทะเบียนการเช่า CPH บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดรั้บล่วงหน้ารอการตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน     
เฉพาะกิจการ และทยอยตดับญัชีเป็นรายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2559 รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีมีจ านวน 1,119.4 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 1,144.4 ล้านบาท) 
 

 ภายใตส้ัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้าง CPH ตกลงและรับรองว่า ภายในระยะเวลา 4 ปีนบัจากวนัจดทะเบียน
การเช่า CTARAF จะมีรายไดค่้าเช่าจากการน าทรัพยสิ์นท่ีเช่าไปหาผลประโยชน์ ไม่นอ้ยกว่ารายไดค่้าเช่า
ประกนัสะสม ตามจ านวนเงินท่ีระบุในสัญญา โดยหาก CTARAF มีรายไดค่้าเช่าสะสมนอ้ยกวา่รายไดค่้าเช่า
ประกนัสะสมตามสัญญา CPH ตกลงจะช าระเงินให้ CTARAF ในจ านวนเท่ากบัส่วนต่างระหว่างรายไดค่้า
เช่าสะสมของกองทุนรวม ลบดว้ยรายไดค่้าเช่าประกนัสะสม  

 
 เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2551 CPH และ CSBR ได้ท าสัญญาเก่ียวกับการประกันรายได้ของ CTARAF โดย 

CSBR ในฐานะผูใ้ห้เช่าท่ีดินซ่ึงไดรั้บประโยชน์ส่วนหน่ึงจากการเช่าทรัพยสิ์นของ CTARAF ตกลงร่วม
รับประกนัรายไดค่้าเช่า โดยหาก CPH ตอ้งช าระเงินใดๆ ให้แก่ CTARAF ภายใตเ้ง่ือนไขการรับประกัน
ขา้งตน้ CSBR ตกลงจะช าระเงินค่ารับประกนับางส่วนใหแ้ก่ CPH ตามอตัราร้อยละท่ีก าหนดในสญัญา 

 
 ทั้งน้ี หาก CTARAF ประสงคจ์ะต่ออายุสัญญาเช่าท่ีดิน และสัญญาเช่าอาคาร ตามขอ้ 1 และขอ้ 2 ขา้งตน้ ไปอีก

นบัจากวนัครบระยะเวลาการเช่า CTARAF ตอ้งแจง้ความประสงคด์งักล่าวให้แก่ CSBR และ CPH แลว้แต่กรณี 
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในปีท่ี 26 นับจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า และคู่สัญญาจะร่วมกนัเจรจา
รายละเอียดในการต่ออายสุญัญาเช่าใหแ้ลว้เสร็จภายในปีท่ี 27 นบัจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า 

 
3  CSBR ไดท้ าสัญญาซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีไดติ้ดตั้งใช้งานอยู่ในโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช                    

รีสอร์ท สมุย กบั CTARAF โดย CTARAF ตกลงช าระค่าตอบแทนการรับโอนกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์และ
อุปกรณ์ดงักล่าว เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 80 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยช าระทั้ งจ านวนในวนัโอน
กรรมสิทธ์ิ (วนัท่ี 26 กนัยายน 2551) 
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4  CTARAF ไดท้ าสัญญาเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุยกบั บริษทั เซ็นทรัลสมุย
โฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จ ากัด (“CSHM”) เพ่ือให้เช่าท่ีดิน อาคารและระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวข้อง และเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์แก่ CSHM เพ่ือให้ CSHM ใช้ในการด าเนินธุรกิจโรงแรม โดยมี
ระยะเวลาการเช่า 3 ปี นับจากวนัท่ี 26 กันยายน 2551 ทั้ งน้ี CTARAF ตกลงให้ค ามัน่แก่ CSHM เพ่ือให้ 
CSHM มีสิทธิเช่าทรัพย์ท่ีเช่าต่อไปอีก 3 ปีนับจากวนัท่ีครบระยะเวลาการเช่า โดย CSHM ต้องแจ้งให ้
CTARAF ทราบถึงการใชสิ้ทธิตามค ามัน่ให้สิทธิการเช่าล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน
ก่อนวนัครบระยะเวลาการเช่า เพ่ือเจรจาร่วมกนัในการก าหนดค่าเช่าคงท่ีใหม่ ทั้งน้ี CTARAF สามารถใชสิ้ทธิ
ระงบัการเช่าโดยแจง้ CSHM เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามสัญญาฉบบัน้ี CSHM ตกลงช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน ซ่ึง
ประกอบดว้ย ค่าเช่าคงท่ี ในอตัรารวม 225 ลา้นบาทต่อปี และค่าเช่าผนัแปรในอตัราเท่ากบัร้อยละ 90 ของก าไร
ก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

 
ทั้งน้ีตามสัญญาเช่าช่วงและสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง CSHM ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญา เช่น ส่งมอบ
เอกสาร และข้อมูลต่างๆ ตามท่ีระบุในสัญญา เปิดบัญชีและด ารงบัญชีเงินฝากต่างๆ รวมทั้ งโอนสิทธิ
เรียกร้องในบญัชีเงินฝากดงักล่าวใหแ้ก่ CTARAF ไม่ก่อหน้ีเพ่ิมเติม ขาย จ าหน่าย ให้เช่า ก่อภาระผูกพนัใน
ทรัพยสิ์นไม่วา่ทั้งหมด หรือบางส่วน ใหเ้งินกู ้ลงทุนใดๆ ยกเวน้ไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก 
CTARAF 
 

 แต่ในกรณีท่ี CSHM แสดงให ้CTARAF เห็นไดว้่ามีเหตุการณ์ใดๆ เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุม
หรือป้องกันของ CSHM และเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมของ 
CSHM ในทางลบอย่างมีนัยส าคัญ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนเป็นกรณีชั่วคราว (“กรณีเหตุสุดวิสัย
ชัว่คราว”) และส่งผลให้ CSHM ไม่สามารถช าระค่าเช่าคงท่ีให้แก่ CTARAF ตามจ านวนและระยะเวลาท่ี
ก าหนดในสญัญาเช่าช่วง ให ้CSHM ช าระค่าเช่าใหแ้ก่ CTARAF ในจ านวนเท่ากบัร้อยละ 100 ของก าไรก่อน
หกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (“EBITDA”) ท่ีค  านวณไดจ้ากการประกอบธุรกิจโรงแรม 
ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวโดยไม่ถือวา่ CSHM ตกเป็นผูผ้ิดนดัช าระหน้ี  
 
เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2557 CSHM ไดมี้หนงัสือแสดงเจตนาใชสิ้ทธิเช่าโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช 
รีสอร์ท สมุย ต่อไปอีกตามท่ีก าหนดในเง่ือนไขเก่ียวกบัการต่ออายสุญัญาเช่าช่วง ซ่ึงสญัญาเช่าดงักล่าวส้ินสุด
ในวนัท่ี 25 กนัยายน 2557 ต่อมาในวนัท่ี 23 กนัยายน 2557 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดแ้จง้ให้ CSHM 
ทราบว่า CTARAF และ CSHM ตอ้งร่วมกนัตกลงอตัราค่าเช่าคงท่ีใหม่ในการต่ออายุสัญญาเช่าช่วง โดย
บริษทัจดัการของ CTARAF ไดย้ืนยนัอตัราค่าเช่าใหม่ให้เป็นไปตามอตัราค่าเช่าเดิม แต่ CSHM เสนออตัรา
ค่าเช่าจ านวนเท่ากับร้อยละ 100 ของ EBITDA ดังนั้น บริษัทจัดการของ CTARAF และ CSHM จึงยงัไม่
สามารถตกลงอตัราค่าเช่าใหม่ร่วมกนัได ้



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

31 

 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่า ในการ
ต่ออายุสัญญาเช่าช่วงซ่ึงส้ินสุดในเดือนกนัยายน 2557 นั้น CTARAF และ CSHM ยงัคงไม่สามารถตกลงอตัราค่า
เช่าร่วมกนัได ้ซ่ึงบริษทัจดัการอยู่ระหว่างการเจรจา และพิจารณาแนวทางอ่ืนๆ รวมถึงกระบวนการสรรหาผูเ้ช่า
ช่วงท่ีเหมาะสม 

 
 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2558 บริษทัจัดการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่า 

บริษทัจดัการไดด้ าเนินการประกาศการสรรหาผูเ้ช่าช่วงโรงแรมและก าหนดให้ผูส้นใจเขา้ยื่นซองประมูล ทั้งน้ี 
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 บริษทัจดัการไดต้รวจสอบเอกสารซองประมูลของผูเ้ขา้ประมูลท่ีไดย้ื่นมาทั้งหมด ซ่ึง
ขอ้เสนอน้ียงัไม่เป็นประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดส าหรับกองทุนรวมและ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมจึงใชสิ้ทธิไม่
เลือกผูย้ื่นซองประมูลในการประมูลคร้ังน้ี ในการน้ี บริษทัจดัการอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะด าเนินการใหมี้การ
จดัประมูลใหเ้ช่าช่วงโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ใหม่อีกคร้ังหน่ึงหรือไม่ 

 
ทั้งน้ี CSHM ยงัครอบครองและประกอบกิจการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ตั้ งแต่วนัส้ินสุด
สญัญาเช่าช่วงในเดือนกนัยายน 2557 CSHM บนัทึกและช าระค่าเช่าให้แก่ CTARAF รวมในอตัราเท่ากบัร้อยละ 
100 ของก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (“EBITDA”) ตั้งแต่สัญญาเช่าช่วงส้ินสุดลง 
อย่างไรก็ตาม CSHM ไดรั้บหนังสือทวงถามจาก CTARAF ในการช าระค่าเช่าให้ครบถว้นตามอตัราท่ีระบุไวใ้น
สัญญาเช่าช่วงเดิม คือในอตัราเท่ากบัค่าเช่าคงท่ีในอตัรารวม 225 ลา้นบาทต่อปีและค่าเช่าผนัแปรในอตัราเท่ากบั
ร้อยละ 90 ของก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 CSHM และ 
CTARAF ยงัคงอยู่ระหว่างการเจรจาเพ่ือตกลงอตัราค่าเช่า ทั้งน้ี ค่าเช่าท่ีบันทึกไวอ้าจมีความแตกต่างหากการ     
ตกลงอตัราค่าเช่าดงักล่าวเสร็จส้ิน 
 
อย่างไรก็ตาม CSHM ยงัคงครอบครองและประกอบกิจการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ตั้งแต่วนั
ส้ินสุดสัญญาเช่าช่วงในเดือนกนัยายน 2557 ซ่ึงถือเป็นการครอบครองและใช้งานโดยไม่มีสัญญาเช่าท่ีเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร ดงันั้น จึงมีความไม่แน่นอนของอตัราค่าเช่าภายหลงัส้ินสุดสญัญาเช่าช่วงดงักล่าว 
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3) บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด์ จ ากดั 
 
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2548 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ ากดั (“CWH”) ไดท้ าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคารใน
ส่วนของโรงแรมจากกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (“กองทุน”) เพ่ือพฒันาและใช้ประกอบการด าเนินธุรกิจเก่ียวกับ
โรงแรมหรือธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง CWH ตอ้งจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้และค่าเช่ารายปีใหแ้ก่กองทุนตลอดอายขุองสญัญาซ่ึง
ส้ินสุดวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2575 เป็นจ านวนเงิน 1,188.8 ลา้นบาท ทั้งน้ี CWH ไดช้ าระค่าเช่าล่วงหนา้เม่ือลงนามใน
สัญญาเป็นจ านวนเงิน 275.ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกเป็นสิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม ในระหว่างงวดสาม
เดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 CWH ไดบ้นัทึกค่าเช่าเป็นจ านวน 8.7 ลา้นบาท และ  17.4 ลา้น
บาท ตามล าดับ (งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2558: 8.3 ล้านบาท และ 16.5 ล้านบาท 
ตามล าดับ) 

 
สัญญาขา้งตน้ก าหนดให้อาคารและส่ิงปลูกสร้างใด ๆ ท่ี CWH ไดซ่้อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างข้ึนบนท่ีดินท่ี    
เช่าช่วงใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของเจา้ของทรัพยสิ์นคือส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ทนัทีท่ีการซ่อมแซม 
ปรับปรุงหรือก่อสร้างดงักล่าวเสร็จส้ิน 
 

ข) สัญญาบริการระยะยาว 
  
บริษทั 
 
เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2547 บริษทัไดท้ าสัญญาค่าตอบแทนการจดัการกบับริษทัยอ่ย โดยสัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2547 ค่าตอบแทนการจดัการดงักล่าวก าหนดช าระเป็นรายไตรมาส ทั้งน้ี คู่สัญญามีสิทธิท่ี
จะแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมหรือลดงานท่ีด าเนินการน้ี หรือเพ่ิมหรือลดเงินค่าตอบแทนโดยจะตอ้งท าความตกลงเป็น
หนงัสือ รายละเอียดของสญัญาดงักล่าวมีดงัน้ี 
 
- บริษทัไดท้ าสัญญาค่าตอบแทนการจดัการส าหรับบริษทัย่อย 7 แห่งในกลุ่มโรงแรมเพ่ือบริหารงานกิจการ

โรงแรม ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการในอตัราเป็นร้อยละท่ีก าหนดไวใ้น
สญัญาของรายไดสุ้ทธิจากการใหบ้ริการโดยแยกเป็นค่าบริหารจดัการและค่าจดัการการตลาด 

 
- บริษทัไดท้ าสัญญาค่าตอบแทนการบริหารงานกบับริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) ส าหรับ

การบริหารงานของ CRG ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการเป็นจ านวนเงินคงท่ี
เป็นรายเดือน 
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เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2551 บริษทัไดท้ าสัญญาการจดัการกบับริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท์ จ ากดั เพ่ือ
ให้บริการบริหารงานโรงแรมเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัท่ีในสัญญา บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการใน
อตัราท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 
 
เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 บริษทัไดท้ าสัญญาการจดัการกบับริษทั โรงแรมกะรน
ภูเก็ต จ ากดั และบริษทั โรงแรมกะตะภูเก็ต จ ากดั เพ่ือให้บริการบริหารงานโรงแรมเป็นระยะเวลา 5 ปี สัญญา
ดงักล่าวสามารถต่ออายุอตัโนมติัไดอี้ก 5 ปี ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการในอตัราท่ี
ก าหนดไวใ้นสญัญา 
 
เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2557 บริษทัไดท้ าสญัญาการบริการกบับริษทั หา้งเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จ ากดั มีก าหนด 
1 ปี เพ่ือรับขอ้มูลทางธุรกิจและค าแนะน าต่าง ๆ อนัเก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีเป็นประโยชน์ บริษทัตกลงจ่ายค่าบริการ
ในอตัราเดือนละ 1,000,000 บาท สญัญาดงักล่าวสามารถต่ออายุอตัโนมติัไดทุ้ก 1 ปี โดยท่ีอตัราค่าบริการจะเพ่ิมข้ึน
ในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 
 
บริษทัย่อย 
 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จ ากดั (“CHY”) ไดท้ าสัญญาให้เช่าและให้บริการกบับริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล 
จ ากดั มีก าหนดเวลา 30 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2567 โดยบริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จ ากดั ไดต้กลงเช่าส่วน
หน่ึงของอาคารของ CHY เพ่ือใชป้ระกอบกิจการศูนยก์ารคา้ โดย CHY มีรายไดร้วมประมาณ 428 ลา้นบาท ตลอด
อายุของสัญญา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีมีจ านวน 119.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2558: 126.1 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม 
 
เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั ไดท้ าสัญญาการบริการกบับริษทั หา้งเซ็นทรัล 
ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จ ากดั มีก าหนด 1 ปี เพ่ือรับขอ้มูลทางธุรกิจและค าแนะน าต่างๆ อนัเก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีเป็น
ประโยชน์ โดยบริษทัตกลงจ่ายค่าบริการในอตัราเดือนละ 500,000 บาท สญัญาดงักล่าวสามารถต่ออายุอตัโนมติัได้
ทุก 1 ปี โดยท่ีอตัราค่าบริการจะเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 
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เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2558  บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) ไดท้ าสัญญาให้ค าปรึกษาปัญหา
กฎหมายกบับริษทั หา้งเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จ ากดั เพ่ือรับค าปรึกษา ค าช้ีแจง ค าแนะน า ในปัญหากฎหมาย
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายและกฎหมายอ่ืน โดยเนน้เฉพาะขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบธุรกิจของ CRG 
โดยตกลงจ่ายค่าบริการในอตัราเดือนละ 73,000 บาท สัญญาดงักล่าวมีก าหนด 1 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2558 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เวน้แต่โดยพฤติการณ์ของคู่สัญญาไดมี้การหารือ และใหค้ าปรึกษาภายใตเ้จตนา
แห่งสัญญาน้ีต่อเน่ืองกนัไปโดยมิไดท้ าสัญญาใหม่ ให้ถือว่าไดเ้ร่ิมท าสัญญาโดยไม่ก าหนดเวลา และให้เป็นสิทธิ
ของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงบอกเลิกสญัญาได ้แต่ตอ้งบอกล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 
ค) สัญญาเช่าและบริการระยะยาว 

 
บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) มีสัญญาเช่าและบริการระยะยาวกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเวลา                   
3 - 30 ปี จนถึงปี 2566 ตามเง่ือนไขของสัญญา CRG จะตอ้งจ่ายค่าเช่าและบริการเป็นยอดคงท่ีรายเดือน หรือคิดเป็น                   
ร้อยละของยอดขาย ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558 

 (พันบาท) 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน (เฉพำะค่ำเช่ำและบริกำรคงที่และ 
   ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ) 

 

  
ภายในหน่ึงปี 275,987  309,425 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 240,636  284,466 
หลงัจากหา้ปี 3,586  3,996 
รวม 520,209  597,887 
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ง) ภาระค า้ประกนัตามสัญญาระหว่างกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
บริษทั 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัไดค้ ้ าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร วงเงินการขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
และการค ้าประกนัอ่ืนของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงต่อธนาคารในประเทศเป็นจ านวนเงินรวม 30 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2558: 30 ล้านบาท) 
 
บริษทัไดค้ ้ าประกนัการช าระหน้ีของบริษทัย่อยสามแห่งกบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่งวงเงินค ้าประกนั   
ไม่น้อยกว่า 4,920 ล้านบาท  ณ  วันท่ี  30 มิถุนายน  2559 เงินกู้ดังกล่าวมียอดคงเหลือจ านวน  2,226 ล้านบาท                             
(31 ธันวาคม 2558: 2,397 ล้านบาท) 
 
บริษทัย่อย 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั มีภาระผูกพนัต่อสถาบนัการเงินเก่ียวกบัการ                      
ค ้ าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง เป็นจ านวนเงินรวม 55.8 
ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 55.8 ล้านบาท) 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนๆ  383,205  503,945  108,956  88,456 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (11,148)  (11,307)  (419)  (419) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  372,057  492,638  108,537  88,037 
ลูกหน้ีอ่ืน  211,898  223,066  102,301  131,052 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   3   86,389  64,183  76,144  76,289 
  670,344  779,887  286,982  295,378 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  120,465  53,949  21,877  14,868 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายจ่าย 
   ล่วงหนา้ 

 
-  56,952  -  - 

เงินจ่ายล่วงหนา้ใหผู้ข้ายวตัถุดิบ  50,142  32,324  -  - 
รวม  840,951  923,112  308,859  310,246 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) ส าหรับ        
   งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน (6)  (788)  -  (7) 

   งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน (159)  2,806  -  (479) 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
กจิการอ่ืนๆ  
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 226,555  371,699  90,389  80,825 
เกินก าหนดช าระ:        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 68,153  69,506  14,713  3,852 
3 - 6   เดือน 80,219  54,359  545  738 
6 - 12 เดือน 3,755  2,442  679  1,817 
มากกวา่ 12 เดือน 4,523  5,939  2,630  1,224 

 383,205  503,945  108,956  88,456 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (11,148)  (11,307)  (419)  (419) 
สุทธิ 372,057  492,638  108,537  88,037 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 45 วนั 

 
5 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 626,109  724,812  626,109  787,413 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 51,493  28,109  -  - 
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุน           (6,342)  -  (6,342)  - 
เงินปันผลรับ (12,813)  (12,975)  -  - 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 658,447  739,946  619,767  787,413 

 
ไม่มีการซ้ือและจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 และเงินปันผลรับส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

งบการเงินรวม 

  ประเทศท่ี          มูลค่าตาม  เงินปันผลส าหรับงวด 
 ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
   30 31  30 31  30  31  30  31  30  30 
   มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  มิถุนายน 
   2559 2558  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม                    
กองทุนรวมสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์
โรงแรมและรีสอร์ท
ในเครือเซ็นทารา 

 
ลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสงัหา 
ริมทรัพย ์ ไทย 25.3 25.3 

 

3,110,464 3,110,464 

 

781,071 

 

787,413 

  
 
 

658,447 

 

626,109 

  
 
 

12,813 

 

12,975 
รวม         781,071  787,413  658,447  626,109  12,813  12,975 

 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 มีราคาปิดอยูท่ี่ 4.12 บาท (31 ธันวาคม 2558: 3.76 บาท) มูลค่ายติุธรรมของเงิน
ลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเท่ากบั 334 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 305 ล้านบาท) 
 

 
 
 
 
 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

ราคาทุน  การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน-สุทธิ  
เงินปันผลส าหรับงวด 
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 30 31  30 31  30  31  30  31  30  31  30  30 
 มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  มิถุนายน 
 2559 2558  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม                      
กองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์
โรงแรมและรีสอร์ทใน
เครือเซ็นทารา 25.3 25.3 

  
 
 

3,110,464 

 
 
 

3,110,464  781,071 

 

787,413  (161,304) 

 

(161,304)  619,767 

 

626,109  

 
 
 

12,813 

 

12,975 
รวม       781,071  787,413  (161,304)  (161,304)  619,767  626,109  12,813  12,975 

 
บริษทัตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม โดยพิจารณาจากมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559  2558 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,132,582  4,907,582 

เงินลงทุนเพ่ิม 50,000  15,000 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 5,182,582  4,922,582 

 
ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริษทัไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทั เซ็นทารา แมนเนจเมน้ท ์เฮดควอเตอร์ จ ากดั จ านวน 
100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 10 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 100 ของหุน้ท่ีช าระแลว้ 
บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนและเรียกช าระเงินค่าหุน้กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2559 ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกเป็นจ านวน
เงิน 40 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัใหม่เป็นจ านวน 400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท และเรียกช าระเตม็มูลค่า 
 
เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2558 บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุน้เพ่ิมเติมจ านวน 300,000 หุน้ หุน้ละ 50 
บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 15 ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 เงินปันผลส าหรับงวด 

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 31  30 31  30  31  30  31  30  31  30  30 
  มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  มิถุนายน 
  2559 2558  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อยทำงตรง                       
บริษทั เซ็นทรัลสมุย                       
 บีชรีสอร์ท จ ากดั  โรงแรม 100 100  250,000 250,000  394,383  394,383  -  -  394,383  394,383  -  - 
บริษทั เซ็นทรัลกะรน                       
 วิลเลจ จ ากดั  โรงแรม 100 100  37,500 37,500  76,500  76,500  -  -  76,500  76,500  -  - 
บริษทั เซ็นทรัลกระบ่ี เบย ์                       
 รีสอร์ท จ ากดั  โรงแรม 100 100  500,000 500,000  500,000  500,000  -  -  500,000  500,000  -  - 
บริษทั เซ็นทรัลหวัหิน                       
 บีชรีสอร์ท จ ากดั  โรงแรม 63.9 63.9  185,000 185,000  198,905  198,905  -  -  198,905  198,905  47,324  47,324 
บริษทั โรงแรม                       
 เซ็นทรัลเวิลด ์จ  ากดั โรงแรม 100 100  1,800,000 1,800,000  1,800,000  1,800,000  -  -  1,800,000  1,800,000  -  - 
บริษทั โรงแรม                       
 เซ็นทรัลเกาะกูด จ ากดั โรงแรม 100 100  120,000 120,000  120,000  120,000  -  -  120,000  120,000  -  - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 เงินปันผลส าหรับงวด 

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 31  30 31  30  31  30  31  30  31  30  30 
  มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  มิถุนายน 
  2559 2558  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อยทำงตรง                       
บริษทั เซ็นทรัล ลงทุนในบริษทั                      
 โฮเตล็แมนเนชเมน้ท ์จ ากดั อ่ืน 100 100  250,000 250,000  250,000  250,000  -  -  250,000  250,000  -  - 
บริษทั เซ็นทรัล อาหารและ                        
 เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั เคร่ืองด่ืม 100 100  620,000 620,000  669,607  669,607  -  -   669,607   669,607  -  20,000 
บริษทั ทริปเปิลไนน์ ไม่ไดป้ระกอบ                      
 เดคคอร์ จ  ากดั กิจการ 100 100  80,000 80,000  80,000  80,000  -  -  80,000  80,000  -  - 
บริษทั เซ็นทรัลสมุย                       
 โฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั โรงแรม 100 100  1,250 1,250  1,250  1,250  -  -  1,250  1,250  -  - 
บริษทั เซ็นทารา                 

อินเตอร์เนชัน่แนล                 
แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั 

ลงทุนในบริษทั 
อ่ืนและรับ
บริหารโรงแรม 

 
 

100 

 
 

100 

  
 

150,000 

 
 

150,000 

  
 

150,000 

  
 

150,000 

  
 
- 

  
 
- 

  
 

150,000 

  
 

150,000 

  
 
- 

  
 
- 

บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี หาด
ฝร่ัง รีสอร์ท จ ากดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 

 
100 

 
100 

  
88,500 

 
88,500 

  
88,500 

  
88,500 

  
- 

  
- 

  
88,500 

  
88,500 

  
- 

  
- 

บริษทั เอส. พี. เรียลต้ีพทัยา 
บีช จ  ากดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 

 
100 

 
100 

  
80,000 

 
80,000 

  
80,000 

  
80,000 

  
- 

  
- 

  
80,000 

  
80,000 

  
- 

  
- 

บริษทั เซ็นวารี เฮลต้ี สปา 
จ ากดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 

 
100 

 
100 

  
1,000 

 
1,000 

  
1,000 

  
1,000 

  
- 

  
- 

  
1,000 

  
1,000 

  
- 

  
- 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 เงินปันผลส าหรับงวด 

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 31  30 31  30  31  30  31  30  31  30  30 
  มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  มิถุนายน 
  2559 2558  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อยทำงตรง                       
บริษทั เซ็นทรัล บางกอก ไม่ได ้                      
 คอนเวนชัน่และ  ประกอบ                      
 เอก็ซิบิชัน่ จ  ากดั     กิจการ 100 100  1,000 1,000  1,000  1,000  -  -  1,000  1,000  -  - 
บริษทั เซ็นทารา                       
 อินเตอร์เนชัน่แนล                       
 แมนเนจเมน้ท ์ รับบริหาร                      
 (ประเทศไทย) จ  ากดั  โรงแรม 100 100  25,000 25,000  25,000  25,000  -  -  25,000  25,000  -  - 
บริษทั โรงแรมกะรน                       
 ภูเก็ต จ  ากดั โรงแรม 99.3 99.3  520,000 520,000  479,187  479,187  -  -  479,187  479,187  -  - 

 
บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ จ  ากดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 

 
100 

 
100 

  
30,000 

 
30,000 

  
30,000 

  
30,000 

  
- 

  
- 

  
30,000 

  
30,000 

  
- 

  
- 

บริษทั เซ็นทารา อิมพอร์ต-
เอก็ซพอร์ต จ ากดั 

ธุรกิจน าเขา้
 และส่งออก 

 
100 

 
100 

  
1,000 

 
1,000 

  
1,000 

  
1,000 

  
- 

  
- 

  
1,000 

  
1,000 

  
- 

  
- 

บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ แมนเนจ
เมน้ท ์จ  ากดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 

 
100 

 
100 

  
1,250 

 
1,250 

  
1,250 

  
1,250 

  
- 

  
- 

  
1,250 

  
1,250 

  
- 

  
- 

บริษทั เซ็นทาราลอยลัต้ี 
มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั 

จดัหาสิทธิพิเศษ 
 ให้กบัลูกคา้ 

 
100 

 
100 

  
12,500 

 
12,500 

  
12,500 

  
12,500 

  
- 

  
- 

  
12,500 

  
12,500 

  
- 

  
- 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

ราคาทนุ 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 เงินปันผลส าหรับงวด 

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 31  30 31  30  31  30  31  30  31  30  30 
  มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  มิถุนายน 
  2559 2558  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อยทำงตรง                       

 
บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ 

  เซ็นทารา จ  ากดั 

ศูนยฝึ์กอบรม
 และพฒันา
 บุคลากร 

 
 

100 

 
 

100 

  
 

2,500 

 
 

2,500 

  
 

2,500 

  
 

2,500 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

2,500 

  
 

2,500 

  
 

- 

  
 

- 
บริษทั โรงแรมกะตะภูเก็ต 

จ  ากดั 
 
โรงแรม 

 
99 

 
99 

  
120,000 

 
120,000 

  
170,000 

  
170,000 

  
- 

  
- 

  
170,000 

  
170,000 

  
- 

  
- 

บริษทั เซ็นทารา แมนเนจเมน้ท ์
เฮดควอเตอร์ จ ากดั 

รับบริหาร  
 โรงแรม 100 -  50,000 -  50,000  -  -  -  50,000  -  -  - 

รวม        5,182,582  5,132,582  -  -  5,182,582  5,132,582  47,324  67,324 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 เงินปันผลส าหรับงวด 

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 31  30 31  30  31  30  31  30  31  30  30 
  มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  มิถุนายน 
  2559 2558  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทำงอ้อม                       
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัล          
สุคนธา จ ากดั โรงแรม 100 100 

  
145,000 

 
145,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บริษทั เซ็นทรัลสมุย               
วิลเลจ จ ากดั โรงแรม 100 100 

  
55,000 

 
55,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัล 
แม่สอดฮิลล ์จ  ากดั โรงแรม 98.4 98.4 

  
190,000 

 
190,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บริษทั ซีอาร์จี                          
แมนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั 

อาหารและ
 เคร่ืองด่ืม 100 100 

  
160,000 

 
160,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บริษทั เซ็นทรัลบริการ           
ซกัรีด จ  ากดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 100 100 

  
1,500 

 
1,500 

 
- 

 
- 

 
- 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บริษทั ซีอาร์จี อินเตอร์ 
เนชัน่แนล ฟู้ด จ  ากดั 

อาหารและ 
 เคร่ืองด่ืม 100 100 

  
179,760 

 
179,760 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บริษทั เอส.พี. เรียลต้ี     
ลนัตา บีช จ  ากดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
กิจการ 

 
100 

 
100 

  
36,000 

 
36,000 

 
- 

 
- 

 
- 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Centara Maldives Pvt. Ltd. โรงแรม 75 75  618,936 618,936  -  -  -  -  -  -  -  - 
R.M.L. Leisure Pvt. Ltd. โรงแรม 74 74  483,886 483,886  -  -  -  -  -  -  -  - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 เงินปันผลส าหรับงวด 

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 31  30 31  30  31  30  31  30  31  30  30 
  มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  มิถุนายน 
  2559 2558  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทำงอ้อม                       
Centara (Shanghai) ไม่ได ้                      
   Hotel Management  ประกอบ                      
   Co., Ltd.  กิจการ 100 100  20,948 16,137  -  -  -  -  -  -  -  - 
CIM for Hotel ไม่ได ้                      
 Management - Egypt,  ประกอบ                      
 S.A.E.  กิจการ 100 100  232 232  -  -  -  -  -  -  -  - 
Centara (Hong Kong) ไม่ได ้                      
   Hotel Management  ประกอบ                      
   Co.,  Limited  กิจการ 100 100  - -  -  -  -  -  -  -  -  - 
รวม        -  -  -  -  -  -  -  - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้บริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

บริษทัย่อย ประเทศทีก่จิการจดัตั้ง 

Centara Maldives Pvt. Ltd. ประเทศมลัดีฟส์ 
R.M.L. Leisure Pvt. Ltd. ประเทศมลัดีฟส์ 

Centara (Shanghai) Hotel Management Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน 

CIM for Hotel Management - Egypt, S.A.E. ประเทศอียิปต ์

Centara (Hong Kong) Hotel Management Co., Limited เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่า และสินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน 
 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัมีราคาทุนรวม
เพ่ิมข้ึน 570 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและก่อสร้างโรงแรม ทั้งน้ีไม่มีรายการซ้ือหรือขายสิทธิการเช่า
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีมีสาระส าคญัระหวา่งงวด 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัและบริษทัย่อยบางแห่งไดจ้ านองท่ีดิน อาคาร และส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงมีมูลค่าตาม
บญัชีเป็นจ านวน 3,154 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 4,601 ล้านบาท) เป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  
 
บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) ไดท้ าสัญญากบัธนาคารในประเทศสามแห่งเพ่ือรับวงเงินสินเช่ือ
ระยะสั้นประเภทต่างๆ ตามเง่ือนไขของสัญญา CRG จะไม่จ าหน่าย จ าน าหรือจ านองอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการ
เช่าท่ีมีอยูห่รือท่ีจะมีในอนาคตเป็นจ านวนเกินกวา่ท่ีตกลงตามสัญญา โดยไม่ไดรั้บการยินยอมจากธนาคาร 
 
ตามสัญญาเงินกูย้ืมระหว่างบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ ากดั (“CWH”) กบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง CWH    
ตกลงจะไม่จ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า ก่อใหเ้กิดภาระผูกพนัในสิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน รวมทั้งอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
โดยไม่ไดรั้บการยินยอมจากธนาคาร 

 
ตามสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์นของโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ ทรัพยสิ์นท่ีเช่าท่ีบริษทัไดด้ าเนินการ
บูรณะพฒันา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง แกไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมหรือสร้างทดแทนทรัพยสิ์นเดิม จะโอนเป็น
กรรมสิทธ์ิของการรถไฟแห่งประเทศไทย  
 
ตามสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและทรัพยสิ์นของโรงแรมรถไฟหัวหิน อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วนติดตั้ ง
เพ่ิมเติมของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงคือ บริษทั เซ็นทรัลหวัหินบีชรีสอร์ท จ ากดั จะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย  

 
อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วนติดตั้ งของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงคือ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ ากัด 
(“CWH”) ตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูกสร้างใดๆ ท่ี CWH ไดซ่้อมแซมปรับปรุง หรือก่อสร้างข้ึนบน
ท่ีดินท่ีเช่าช่วงให้แก่เจา้ของทรัพยสิ์นคือส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าช่วงท่ีดินดงักล่าว มีจ านวน 2,360 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 2,400 ล้าน
บาท) 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  649,498  734,582  31,222  67,908 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3 37,844  50,458  7,278  6,144 
เจา้หน้ีอ่ืน  79,086  103,981  50,448  70,984 
เจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์  100,012  189,710  6,149  8,764 
เงินมดัจ าหอ้งพกั  430,209  432,942  117,915  109,677 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  890,296  957,357  107,834  84,562 
รวม   2,186,945  2,469,030  320,846  348,039 

 
9         หุ้นกู้  
 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 บริษทัออกหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 2.09 ต่อปี จ านวน 800,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขาย
หน่วยละ 1,000 บาท ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2563 ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัวงเงินการออกและเสนอ
ขายหุน้กูด้งักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2552 

           



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงำนที่รำยงำน 

 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด     

ส่วนงานโรงแรม 
และบริการทีเ่กีย่วข้อง 

 ส่วนงานการขาย 
อาหารและไอศกรีม 

  
รวมส่วนงานทีร่ายงาน 

 ตดัรายการ 
ระหว่างกนั 

  
รวม 

   วนัที ่30 มิถุนำยน 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
รายได ้ 2,010  1,935  2,868  2,646  4,878  4,581  (78)  (100)  4,800  4,481 
ดอกเบ้ียรับ 52  68  5  3  57  71  (52)  (67)  5  4 
รายไดอ่ื้น 211  217  20  12  231  229  (167)  (176)  64  53 
รวมรายได้ 2,273  2,220  2,893  2,661  5,166  4,881  (297)  (343)  4,869  4,538 
ตน้ทุนขาย 1,361  1,343  1,519  1,402  2,880  2,745  (18)  (6)  2,862  2,739 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 108  107  128  126  236  233  (13)  (16)  223  217 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 484  454  993  909  1,477  1,363  (188)  (234)  1,289  1,129 
ตน้ทุนทางการเงิน 131  164  -  1  131  165  (52)  (67)  79  98 
รวมค่าใช้จ่าย 2,084  2,068  2,640  2,438  4,724  4,506  (271)  (323)  4,453  4,183 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 37  8  -  -  37  8  -  -  37  8 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 226  160  253  223  479  383  (26)  (20)  453  363 
ภาษีเงินได ้ (49)  (80)  (43)  (49)  (92)  (129)  -  -  (92)  (129) 
ก าไรส าหรับงวด 177  80  210  174  387  254  (26)  (20)  361  234 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

51 

 

 
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด     

ส่วนงานโรงแรม 
และบริการทีเ่กีย่วข้อง 

 ส่วนงานการขาย 
อาหารและไอศกรีม 

  
รวมส่วนงานทีร่ายงาน 

 ตดัรายการ 
ระหว่างกนั 

  
รวม 

   วนัที ่30 มิถุนำยน 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
รายได ้ 4,793  4,570  5,380  5,085  10,173  9,655  (153)  (139)  10,020  9,516 
ดอกเบ้ียรับ 116  137  7  3  123  140  (118)  (135)  5  5 
รายไดอ่ื้น 518  538  41  25  559  563  (385)  (377)  174  186 
รวมรายได้ 5,427  5,245  5,428  5,113  10,855  10,358  (656)  (651)  10,199  9,707 
ตน้ทุนขาย 2,849  2,768  2,887  2,751  5,736  5,519  (34)  (18)  5,702  5,501 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 230  208  243  216  473  424  (28)  (19)  445  405 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,029  922  1,907  1,774  2,936  2,696  (440)  (445)  2,496  2,251 
ตน้ทุนทางการเงิน 279  331  -  1  279  332  (118)  (135)  161  197 
รวมค่าใช้จ่าย 4,387  4,229  5,037  4,742  9,424  8,971  (620)  (617)  8,804  8,354 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 51  28  -  -  51  28  -  -  51  28 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 1,091  1,044  391  371  1,482  1,415  (36)  (34)  1,446  1,381 
ภาษีเงินได ้ (196)  (184)  (68)  (60)  (264)  (244)  -  -  (264)  (244) 
ก าไรส าหรับงวด 895  860  323  311  1,218  1,171  (36)  (34)  1,182  1,137 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ภาษเีงินได้ 
 
การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกับอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีของงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงรวม
ของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 คือ ร้อยละ 
20.3 และร้อยละ 18.3 ตามล าดับ ทั้ งน้ี อตัราภาษีเงินได้ท่ีแท้จริงไม่แตกต่างอย่างมีสาระส าคัญจากอตัราภาษีเงินได ้
นิติบุคคล 

 
12 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  และ 2558 ค านวณจาก
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดย
แสดงการค านวณดงัน้ี 
 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด  
   วันที่ 30 มิถุนำยน 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้    
   สามญัของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) 354 

 
246 

 
120 

 
121 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 1,350  1,350  1,350  1,350 
        

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บำท) 0.26  0.18  0.09  0.09 

 
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด  
   วันที่ 30 มิถุนำยน 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้    
   สามญัของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) 1,112 

 
1,080 

 
273 

 
331 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 1,350  1,350  1,350  1,350 
         

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บำท) 0.82  0.80  0.20  0.25 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เงนิปันผล 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 675 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในระหวา่งปี 2559 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 540 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในระหวา่งปี 2558 

14 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุตธิรรม 
 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินที่ไม่ได้วัดมลูค่ำด้วยมลูค่ำยตุิธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ยกเวน้เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกู ้มีมูลค่า
ตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุน้กูร้วมถึงมูลค่าตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี 
 (ล้านบาท) 
30 มถุินายน 2559        
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,824  2,727  214  210 
หุน้กู ้ 5,022  4,999  5,022  4,999 
รวม 7,846  7,726  5,236  5,209 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน        
สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้        
   การก่อสร้างโรงแรม 260,108  52,566  3,841  - 
รวม 260,108  52,566  3,841  - 

        

ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน        
   และค่ำบริกำรของบริษทั เซ็นทรัล        

   เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ำกดั        
ภายในหน่ึงปี 358,942  413,606  -  - 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 287,463  275,927  -  - 
หลงัจากหา้ปี 1,583  1,174  -  - 
รวม 647,988  690,707  -  - 

 
16 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

(ก) อนุมติัการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจ านวน 420 ลา้นบาท โดยจะช าระเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนทั้งหมด
ภายในวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 

(ข) รับทราบการออกและเสนอขายหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั จ านวน 3,480 ลา้นบาท ซ่ึงท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17      มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยังไม่ได้ใช้ 
 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ซ่ึงไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้และไม่ไดน้ ามาใชใ้นการ
จดัท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่น้ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และ
ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะ
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 

   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ    เร่ือง 
 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 5/2559 แนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการตดัรายการสินทรัพย ์   
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการ
ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่น้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงิน
ในงวดท่ีถือปฏิบติั 

 
18      การจดัประเภทรายการใหม่ 

 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสาม
เดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลเพ่ือวตัถุประสงค์ในการ
เปรียบเทียบของงวด 2559 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินระหว่างกาล    
ปี 2559  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 2558 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

จดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

จดั 
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 (ล้านบาท) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,013  (90)  923  310  -  310 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่ 
  บุคคลหรือกิจการอ่ืน 19  90  109  -  -  - 
สิทธิการเช่า 786  (56)  730  101  -  101 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (2,525)  56  (2,469)  (348)  -  (348) 
   -      -   

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ            

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด  
   วันที่ 30 มิถุนำยน   

 

 

        

รายไดจ้ากกิจการโรงแรม                     
    และบริการท่ีเก่ียวขอ้ง (1,871)  39  (1,832)  (524)  17  (507) 
รายไดค่้าเช่า -  (29)  (29)  -  (13)  (13) 
ตน้ทุนขาย - กิจการโรงแรม                     
    และบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 1,366  (10)  1,356  339  (4)  335 
   -      -   

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 2558 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

จดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

จดั 
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 (ล้านบาท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ            

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด  
   วันที่ 30 มิถุนำยน 

           

รายไดจ้ากกิจการโรงแรม                     
    และบริการท่ีเก่ียวขอ้ง (4,505)  79  (4,426)  (1,142)  35  (1,107) 
รายไดค่้าเช่า -  (57)  (57)  -  (25)  (25) 
ตน้ทุนขาย - กิจการโรงแรม                    
    และบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 2,811  (22)  2,789  699  (10)  689 
   -      -   
 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
 


